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Til Musikanten: VELKOMMEN!
På vegne av alle i hele korpset ønsker vi deg hjertelig velkommen til Nylund Skolekorps!
Vårt korps er at av de beste janitsjarkorpsene i Rogaland, og medlemmene som er med synes
det er knallkjekt å spille.
Nylund Skolekorps et det tredje eldste korpset i Stavanger. Korpset ble startet i 1925. Vi er
stolte av arven og tilhørigheten til Storhaug.
Å spille i et korps er lagarbeid. Alle spiller hverandre gode, og det er sammen man blir et
korps. Derfor er det viktig at du og alle de andre øver litt hver dag, slik at du er godt forberedt
når du møter til øvelse. Det blir også kjekkere når du klarer å følge med, og er med å lage den
fine musikken.
Det første året du er med er du aspirant og spiller i aspirantkorpset. Du følger en læreplan, og
hvis du er flink og øver får du kanskje spille sammen med juniorkorpset før året er helt ferdig.
Etter det første året begynner du i juniorkorpset. Her går du i inntil 3 år og du får du være med
på egne konserter. Vi i korpset ønsker å støtte og utfordre deg, slik at du får lov til å prøve deg
og bli flinkere hele tiden. Når du har fullført læreplanen i juniorkorpset rykker du over i
hovedkorpset. Her kan du være med helt til og med 31. juli i det året du fyller 19 år.
Vi ønsker også å skape et godt sosialt miljø på tvers av aldersgrupper og ferdigheter, og gjør
dette ved samlinger, turer, seminarer, karneval, og mye mer.
Denne håndboken har til hensikt å fortelle deg og din familie om en del ting dere kanskje lurer
på. Om dere lurer på noe mer, så ta kontakt med noen i styret, eller andre musikanter. Du
finner navn, adresser og telefonnummer bak i heftet.
Vi er glad for at du valgte korpsmusikk som din kanskje viktigste hobby!
Lykke til, og husk at vi er her for å hjelpe og støtte deg!

Med hilsen
Styret i Nylund Skolekorps
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Korpsets organisering
Nylund Skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilhører NMF
Rogaland. Korpset følger de regler og forordninger som settes av NMF.
Styret er ansvarlig for driften av korpset og er korpsets ledelse. Detaljer om styremedlemmene
står bakerst i dette dokumentet. Styret har arbeidsgiveransvar overfor dirigenter.
Det er Årsmøtet som er korpsets øverste myndighet og som velger styret. Årsmøtet består av
alle medlemmer 12 år eller eldre, samt en foresatt representant for medlemmer under 12 år.
Styret gjennomfører tiltak som Årsmøtet har bestemt.
Dirigenten er musikalsk leder i korpset. I Nylund Skolekorps betyr dette at det er dirigenten
som i samråd med instruktørene anbefaler instrumentvalg, opprykk og andre musikalsk
relaterte beslutninger.
Alle musikanter får låne instrumentet de spiller på. Vi ser at enkelte eldre musikanter ofte får
et eget instrument til for eksempel konfirmasjonen. Korpset tar i så fall tilbake det utlånte
instrumentet, men dekker vedlikehold av det egne instrumentet innen rimelighetens grenser.
Merk at egne instrumenter ikke er forsikret gjennom korpset/NMF og det bør derfor
inkluderes i familiens andre forsikringer. Videre får alle musikanter låne uniform, de får utdelt
noter og all drift av instrumentene er dekket.
Alle musikanter har fellesøvelser med korpset de tilhører. Aspiranter og junior har en
fellesøvelse hver per uke. Hovedkorpset øver to ganger per uke. I tillegg får alle musikanter
20 minutter egen øvelse per uke, eller minst 30 minutter i gruppeøvelser med andre på samme
instrument. Dette leveres stort sett av kulturskolen i Stavanger, men korpset kjøper også
enkelttimer hos instruktører for å sikre at musikantene får best mulig oppfølging. Vi mener
dette er viktig for den enkelte musikantens fremgang og mestring, og det hjelper også korpset
med å holde et høyt musikalsk nivå til glede for alle. Dirigenten har det øverste ansvaret for å
koordinere opplæringen. Den individuelle instruksjonen inngår i kontingenten.
Korpset er avhenging av dugnadsinnsats fra foreldrene. Det er svært ønskelig at foreldre kan
og vil bidra til driften av korpset ved å delta som styremedlemmer, komitemedlemmer eller
andre roller. Ta kontakt med styret dersom dere vil være med å hjelpe til!
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Forventninger til foreldre og foresatte
Den ene grunnleggende forventningen fra korpset er at foreldrene/foresatte er interessert i og
følger opp musikanten.
Den andre grunnleggende forventningen er at foreldrene/foresatte stiller opp når korpset
trenger det. Se avsnittet om dugnad nedenfor.
Disse punktene kan være gode å ha for at musikantene skal lykkes med både trivsel og
musikalsk framgang i korpset:
●

Sørg for at musikanten øver, helst litt hver dag, om det så er bare 5 minutter - eller
spiller igjennom stykket sitt fem ganger.

●

Sørg for at musikanten stiller i god tid til de individuelle musikktimene sine og til
fellesøvelsene.

●

Støtt musikanten i ”vanskelige perioder” – når en kneik skal overvinnes. Gi ros og
oppmuntring.

●

Følg med på forhold som har med vennskap og trivsel å gjøre. Det skal være plass til
alle i korpset, og vi praktiserer nulltoleranse mot mobbing og utestenging. Gi beskjed!

●

Vi som driver korpset ønsker å bli bedre - og vi forventer at foreldre og foresatte gir klar
tilbakemelding for å hjelpe oss med dette. Selvsagt også dersom noe fungerer spesielt
bra som vi bør fortsette med!

●

Finn et passende, fast sted til instrumentet hjemme. Instrumentene er dyre og det
forventes at foreldrene/foresatte passer på dette.

●

Møt fram til konserter, dugnader, møter og liknende for å få innsikt i korpsets
aktiviteter. Barna lyser opp når mor, far, eller andre familiemedlemmer kommer for å
høre hvor flinke de har blitt!

●

Medlemskap i korpset forplikter, ingen kan unnværes verken på øvelser eller konserter.
Korpset er et lagspill som ikke vil fungere dersom et instrument uteblir. Det vil gå ut
over de andre!

STIKK GJERNE INNOM PÅ ØVELSENE, KAFFE STÅR KLAR !
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Retningslinjer for foreldre og foresatte
Øvelser
Foresatte skal sørge for at musikantene møter til rett tid. Øvelsene er følgende dager:
Aspiranter:

Gruppe- /enkeltøvelse etter eget skjema
Fellesøvelse på musikkloftet mandag kl. 13.30 – 14.30

Juniorkorps:

Gruppe- /enkeltøvelse etter eget skjema
Fellesøvelse på musikkloftet onsdag 14.30 – 15.30

Hovedkorps:

Gruppe- /enkeltøvelse etter eget skjema
Fellesøvelser i Aulaen eller musikkloftet:
Mandag 18.30 – 20.00
Onsdag 18.00 – 20.00

Korpset bruker appen Spond som eneste informasjonskanal og hver øvelse blir lagt ut som et
arrangement. Ved eventuell motstrid mellom det som står i Håndboken og det som ligger på
Spond er det Spond som gjelder :-) Vi ber at det svares om musikanten skal delta eller ikke.
Dette hjelper oss å føre fravær. Vi bruker dette i forhold til å søke om støtte, og det er et krav
fra NMF. I tillegg hjelper det oss å planlegge øvelsene.
Foresatte skal medvirke til at musikanten ikke slutter midt i skoleåret.

Uniform
Korpsuniformen består av:
Aspiranter:

Korpset holder
Musikanten holder

- mørk blå genser m/emblem og blå båtlue
- sort / mørk blå bukse, sorte sokker og mørke / sorte

sko
Juniorkorps: Korpset holder- mørk blå genser m/emblem, bukse og blå båtlue
Musikanten
- hvit skjorte (emblem fåes av korpset), sorte sokker
og sorte sko
Hovedkorps: Korpset holder- jakke, bukse, vest, slips, medaljeanheng og hvit/blå lue
Musikanten
- hvit skjorte, (emblem fåes av korpset), sorte sokker
og sorte sko
Korpset har en samling med sko og skjorter, og det kan lånes fra disse dersom det er
tilgjengelig.
Pass godt på uniformen! Dette er dyre skreddersydde plagg, og må passes, og bare brukes
etter hensikten. Det er foreldrenes/foresattes ansvar at musikanten har uniform som passer, er
ren og hel. Når den skal leveres tilbake skal den være vasket og strøket (skjorte) og renset
(bukse, vest, og jakke). Det gjelder også de blå genserne som skal brukes i
korps-sammenheng.
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Uniformssjekk:
Uniformene sjekkes før 17.mai. Det vil bli lagt ut påminnelse på Spond. Prøv uniformen i god
tid før spilleoppdrag og ta evt kontakt med uniformsansvarlig hvis uniformen blir for liten.
Hvis mulig, legg ned bukseben og ermene på uniformen.
Praktisk:
Husk at når musikantene er i uniform, representerer de korpset og vi forventer god oppførsel.
Uniformen skal tas av så snart som mulig etter oppdrag/opptreden.
Både på jakken og skjorten skal det syes på Nylundemblem på venstre arm, ca. 5 cm nedenfor
skuldersømmen.
❖

Musikantene får en stjerne for hvert år, utenom aspirantåret. Denne skal syes på
jakken på venstre arm, ca. 1 cm ned fra skuldersømmen.

❖

Når musikantene har gått 5 år i korpset, får de 5-årsmedalje med navnet sitt på.

❖

Når musikantene har gått 10 år i korpset, får de 10-årsmedalje med navnet sitt på.

❖

Medaljene festes på venstre bryst av jakken. Medaljeanheng festes under
skulderklaffen på venstre side på en slik måte at festene ikke synes.

❖

Musikanter som er med i korpset til aldersgrensen, får en ”Nylund-statuett”.

❖

17. mai skal alle musikantene ha 17. mai-sløyfer som er 1 meter lange og festet på
venstre skulder hengende ned på utsiden av armen.

❖

Vi bruker medaljene på 1. mai, 17. mai og på festivaler.

Regnværsuniform
Korpset har regnfrakker som blir delt ut ved behov.
Selv i regnvær skal korpset se fint ut!

Instrumenter
Instrumentene er den største utgiftsposten for korpset. De største messinginstrumentene koster
nye over 40.000 kr. Korpset kjøper både brukte og nye instrumenter og bruker også mye
penger på å vedlikeholde og reparasjon av instrumentene.
Aspirantene får utdelt instrument i løpet av aspirantseminaret på våren. En stor del av
seminarhelgen brukes til å lære hvordan instrumentet skal behandles, tas fra hverandre,
smøres osv. Aspirantene får også instruksjonsbok og notestativ.
Som regel spiller musikanten på dette instrumentet til han/hun skal over i hovedkorpset.
Musikantene modnes forskjellig og det taes fortløpende vurderinger av korpsets musikalske
ledelse om eventuelle endringer. Faktorer som spiller inn er musikantens ønsker, korpsets
behov i forhold til besetning og nivå og instrumentenes kvalitet. Men noe av det viktigste er at
musikantene trives med instrumentet sitt.
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Ta godt vare på instrumentet enten det er gammelt eller nytt!
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Rammen av årshjulet
August:

Hoved og junior korps deltar som regel som øvingskorps under Dirigentuka
som er dirigentkurs i regi av NMF. Dette er før skolestart.
Musikkkorpsforbundets Sommerkurs arrangeres også i august. Disse
oppfordrer vi musikantene til å dra på. Veldig kjekt både musikalsk og sosialt.
Korpset følger skoleruta og starter øvelser samtidig med skolen.

September:

Oppstartseminar første helgen. Hoved- og juniorkorps reiser vekk fredag til
søndag for å samspille og ha det kjekt. Aspirantkorpset deltar på søndagen.
Hentekonsert og medaljeutdeling.
Kontingenten for høstterminen må betales.

Oktober:

November:

Desember:

Spilling på Vardendagene
Seminar for hoved- og juniorkorps før Stavanger Open. Foreldremøter for
aspiranter og juniorer.
Vi deltar med et innslag på Høstmarkedet på Bergeland Bydelshus
Loppemarked
Loddbøkene til julelotteriet deles ut.
Delta på Stavanger Open - en underholdningskonkurranse for korps. I 2020 og
2021 har vi hatt høstkonsert sammen med Stangeland skolekorps i stedet for
Stavanger Open.
Juleavslutning med konsert.
Vi er med på «Syng julen inn» i St. Johannes kirke som vanligvis skjer 4.
søndag i advent.

Januar:

Oppstart sammen med skolen.

Februar:

Seminar for korpset før Rogalandsmesterskapet (RM).
Årsmøte
RM i Konserthuset / Bjergsted. Alle korps deltar.

Mars:
April:

Marsjeringsøvelser starter.
Aspirantrekruttering med konsert og treff i klasserommene for 2./3.
klassene.Aspirantseminar for opptak i korpset.
Nye aspiranter begynner gruppeøvelser.
Uniformssjekk

Mai:

1. mai. Vi spiller i gatene på morgenen og får frokost på bydelshuset på
Midjord.
17. mai. Vi møter på skolen og spiller i gatene på vei til barnetoget. Vi deltar
også i folketoget, men ikke hvert år. I tillegg spiller vi i skolegården.
17-mai-arrangementet i skolegården er felles dugnad for 6.trinn og korpset.
Hovedkorps deltar som regel som eksamenskorps for dirigentkurs ved
universitetet.
Sommeravslutning.
Sommertur.

Juni:

9

Juli:

Sommerferie!
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Informasjon om aktiviteter
Konserter / konkurranser
Gjennom korpsåret er det konserter/spilleoppdrag i varierende antall, og som regel er det en
konsert før konkurransene. Det er også en tradisjon at korpset er med i Stavanger Open om
høsten og Rogalandsmesterskapet om våren. Konkurransen er på en lørdag med
premieutdeling om kvelden. Du verden så spennende dette kan være! Korpset har vært med i og vunnet - 1. eller 2. divisjon de siste årene.
Musikantene liker å være med på konkurranser og vise hva de kan få til. Dette motiverer
musikantene til å utvikles musikalsk og øve mot et felles mål. Det er også et middel for å
utvikle korpset; musikantene gjør en formidabel innsats sammen og gjør det beste de kan for
fellesskapet.

Seminarer
Oppstartseminaret
Siden høsten 2017 har korpset hatt oppstartseminar på Motland Skule på Nærbø.
Juniorkorpset og hovedkorpset deltar hele helgen og aspirantene deltar på søndagen.
Her står det sosiale samspill like mye i fokus som det musikalske og musikantene blir kjent
med hverandre på tvers av alder. Vi øver, lager mat sammen, leker sammen og har det kjekt.
I tillegg legger vi planer for høsten og Stavanger Open. Hva skal vi finne på i år mon tro?
Musikantene betaler en egenandel og korpset dekker resten.
Seminaret varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag der det hele avsluttes med en
medaljeutdeling og hentekonsert.
Seminar før Stavanger Open og Rogalandsmesterskapet
Når vi har seminarer før konkurransene – Stavanger Open og Rogalandsmesterskapet – er det
rene øvelsesseminarer. Her betaler musikantene ingen ting. Disse seminarene holdes på
skolen. Typisk er det en totimersøving fredag kveld, en heldagsøving lørdag og en
heldagsøving søndag som avsluttes med hentekonsert. På lørdag og søndag serveres lunsj og
snacks.
I tillegg til seminarene, kan det også være ekstraøvelser i forkant av konkurranser. Dette blir
annonsert etter behov.

1. mai
Det har blitt en tradisjon at korpset møter på skolen og marsjerer i gatene fra skolen til
Midjord bydelshus der det avholdes en 1. mai markering. Vi spiller noen marsjer utenfor og
blir invitert inn på frokost.
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17. mai
Programmet kan variere litt fra år til år, men vi spiller i gatene, deltar på flaggheising og
marsjerer til byen.
Her deltar vi i barnetoget. I 2017 fikk Nylund pris som beste korps i barnetoget! Barnetoget
går annenhvert år til Storhaug eller til Eiganes. Når det går til Eiganes tar vi buss tilbake til
skolen.
Vi deltar i folketoget stort sett hvert tredje år. Dette brytes ved spesielle anledninger, som for
eksempel jubileumsår. Vi gikk i 2017, og skal gå i 2020.
Det er Nylund Skolekorps som arrangerer 17. mai fest i skolegården hjulpet av 6. klasse
foreldrene. Dette er en god inntekstkilde for korpset og her er det viktig at foreldre og
foresatte hjelper til med oppsatte oppgaver.

Sommertur
Det er tradisjon i korpset å reise på sommertur like etter skoleslutt. Vi reiser til
musikkfestivaler eller konkurranser i inn og utland; i 2018 vant vi NM 2. Divisjon Janitsjar i
Bergen!
Aspirantene er ikke med på tur første året, men vi tilstreber at flest mulig juniorer er med.

Spond
Korpset benytter Spond appen som eneste informasjonskanal. Det er viktig at alle er klar over
dette. Det blir ikke gitt informasjon om aktiviteter over web-side eller Facebook. Spond kan
lastes ned som app, eller man kan bruke nettportalen spond.no.
MERK: Det er informasjonen i Spond som er den offisielle fra korpset sin side.
Eventuelle kommentarer og råd i andre kanaler som Facebook må sjekkes ut med
Spond eller ved direkte kontakt med styret. Styret vil på det sterkeste anbefale at man
ikke kommenterer aktiviteter via Facebook da dette erfaringsmessig skaper forvirring
og usikkerhet på hva beskjeden egentlig er.

E-Post
Korpsets e-post adresse er nylundskolekorps@gmail.com. Her nåes styret direkte og dette er
kanalen for å kontakte styret. Her skal også innmeldinger og utmeldinger meldes. Ros og ris
mottaes også!
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Økonomiprosjekter - eller Dugnader…
Bydelsavisa
Bydelsavisa kommer ut med 6 nummer i året. Her har også de fleste korpsfamiliene fått tildelt
en rute. Avisa kommer på en mandag og innen torsdag må avisen være utdelt. Dette er en fin
kveldstur som tar rundt en times tid.
Her er det en ansvarlig utenom styret som koordinerer, og dagene ligger inne på Spond. Dere
som skal gå med avisen møter opp på skolen for å hente opptalte aviser og kart over området.
Vær nøye med utdelingen slik at alle som er i deres område får avis.

Tilsynsvakt
Alle foresatte må delta i tilsynsvaktordningen på Nylund skole. En i styret er ansvarlig for
tilsynsvaktordningen, og må kontaktes om det er problemer. Ellers kan dere bytte vakter
innbyrdes.
Tilsynsvaktlisten blir satt opp for et halvt år om gangen og denne deles på Spond. Her er det
en egen tilsynsvaktmappe og nøkkel. I permen dere får er det utarbeidet egne instrukser for
tilsynsvakten; les denne nøye.
Nylund skolekorps har fast jobb som tilsynsvakt på skolen mellom kl. 17.00 og 20.00/21.00.
Dette gir korpset en stabil inntekt – ca. 30.000 kr – og det er viktig at alle gjør en god jobb.
Aspirantforeldre begynner ikke å sitte vakt før etter jul. På forhånd inviteres dere til
orienteringsmøte om gjøremål under vakten.
Det er viktig å fylle ut timelistene – når dere kom og når dere går – så vil den ansvarlige fra
styret sende timelistene til skolen.
Etter endt vakt skal mappen leveres videre til neste på vaktlisten.

Julelotteriet
Hver høst får alle korpsmedlemmene loddbøker. Her loddbok består av 100 lodd, og
musikantene får 1 loddbok hver å selge.
Loddene koster 5 kr.

Dugnader og andre inntektskilder
Korpset er avhengige av andre inntektskilder. Ta kontakt med en i styret hvis du har gode
ideer til dugnader eller andre måter å tjene penger på. Vi har den siste tiden søkt på ulike fond
og legater. Vi prøver også å få til litt kake og kaffesalg i forbindelse med hentekonserter osv.
Vi har dugnad under Landstreffet for russ i Kongeparken som foregår i mai og da trenger vi
hjelpe av flere av dere som vakter.
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Det foreligger en dugnadsliste per termin, og foreldre blir satt opp for den enkelte dugnaden.
Dette blir også delt på Spond. Som ved tilsynsvakten ser vi at dere bytter innbyrdes dersom
den oppsatte tiden ikke passer.
Pantedugnad: Vi har startet med innlevering av pantesekker fast den første onsdagen i
måneden. Dere får utdelt pantesekker av korpsvakt på øvelsene. Vi ønsker at dere sprer dette
til venner og kjente og deler event på Facebook.
Loppemarked: Høsten 2019 ble det avhold loppemarked med godt resultat. På grunn av den
pågående koronapandemien har det ikke vært mulig å avholde dette i 2020 og 2021. Vi håper
å få gjennomført Loppemarked igjen i løpet av 2022. Da er vi avhengig av mange hender for
komme i mål både i forkant, selve loppemarkedet og i etterkant.
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Opplæring og instruksjon
Vi har to typer opplæring i korpset. Korpset kjøper timer av kulturskolen, og de har ansvaret
for instruktørene. Hovedsakelig benyttes dette til de yngste musikantene. Dette gjør vi både
for å kvalitetssikre opplæringen til de minste og for at det er en god hjelp for korpset når
kulturskolen er arbeidsgiver.
De som får timer gjennom kulturskolen er vanlige medlemmer av korpset og betaler
kontingent på samme måte som de andre musikantene. Korpset betaler igjen kontingent til
kulturskolen.
I tillegg kjøper vi timer av enkelte instruktører direkte. Dette benyttes oftere som
gruppeøvelser for de litt eldre musikantene. I tillegg lar vi i noen tilfeller de eldste
musikantene i hovedkorpset gi opplæring til de yngre. Det blir da utvikling både for lærer og
elev.
I prinsippet skal alle musikantene ha en form for individuell instruksjon.
Det er korpsets musikalske ledelse som planlegger og tilrettelegger opplæringen.
Vi ønsker at instruktørene skal:
●
Gi eleven en god start på en fin hobby
●
Øve på korpsstoff og teknikk
●
Gi eleven oppmuntring og motivere til innsats
●
Samarbeide med dirigentene
Dersom musikanten ikke i rimelig grad klarer å følge undervisningen eller ligger etter i
utviklingen – bør dette tas opp med korpsets musikalske ledelse og musikantens foresatte.
●
Konflikter tas snarest opp med styret.
●
Musikanten må melde fra om sykdom/fravær til instruktøren eller korpsvakten
●
Instruktøren skal ved sykdom/fravær melde fra til kulturskolen/korpset
●
Instruktøren har plikt til å melde fravær til den enkelte elev, dersom vikar ikke kan
skaffes. Det skal i såfall også meldes til korpsets styre på
nylundskolekorps@gmail.com
●
Det er kun i unntakstilfeller at vi avlyser en gruppeøvelse – korpset prøver å gjøre alt
for at musikantene skal få undervisning.
En grunnleggende musikkopplæring med notekunnskap og instrumentopplæring kombineres i
opplæringstiden og dette må være gjensidig mål for instruktører og korpset.
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Musikalsk ledelse og instruktører
Navn

e-post

Mobil

Hoveddirigent Musikalsk
ansvarlig

Erlend Bratlie

erlend.bratlie@gmail.com

913 35 183

Instruktør Fløyte

Mani
Aminzadeh

mani.ami@yahoo.no

943 78 172

Instruktør Klarinett

Maren Emilie
Vignes

maren.emilie.vignes@stavanger.kommu 975 10 875
ne.no

Instruktør Klarinett 2

Karoline Valle
Haug

karo_haug@hotmail.com

Instruktør Kornett

Jorunn Evensen jorunn_evensen@hotmail.com

Instruktør Grovmessing

Marthe Ellisif
Larsen

marte.ellisif.larsen@stavanger.kommun 404 56 550
e.no

Instruktør Grovmessing

Tone Stang
Våland

tone-ola@online.no

—

Instruktør - Tuba Clive
Zwanzwiniski

clivetuba@gmail.com

932 64 739

Instruktør Perkusjon
/Slagverk

Johannes
Ulveraker

johannesulveraker@gmail.com

911 10 109

Instruktør Treblås

Erlend Bratlie

erlend.bratlie@gmail.com

913 35 183
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902 06 944
975 70 968

Styremedlemmer og andre med særskilt ansvar
Styret per årsmøte 2021
Funksjon

Navn

e-post

Mobil

Styreleder

Petter Waldow

petter.waldow@lyse.net

47624543

Korpsleder

Hanne Hov

hannhov@gmail.com

417 06 501

Kasserer

Anne May Andersen

anne.may.andersen@ikm.no

90071693

Styremedlem

Alberto Sanchez

albertojosesanchezl@yahoo.es

46922665

Styremedlem

Vassilka Toteva Bakken

vassilka.t.m@gmail.com

95015661

Styremedlem

Gro Anita Kurzhals

gkurtzhals@cameron.slb.com

93432725

Styremedlem

Anne Blomgren
Grindheim

anneblomgren@hotmail.com

97958515

Uniformansvarlig

Gurid Lomeland

gurid.lomeland@lyse.net

90093069

Varamedlem

Anne Kvie

annekvie@gmail.com

98839344

Uniformer:

Gurid Lomeland, gurid.lomeland@lyse.net, 900 93 069

Tilsynsvakt:

Petter Waldow

Bydelsavis:

Charlotta Vikström, charlotta.vikstrom@gmail.com, 984 18 296
Johan Vikström, vijo@sus.no, 908 10 352

Sommertur:

Vassilka Toteva Bakken: 95015661

17. mai:
Loppemarked:

Alberto Sanchez Lenz. 46922665
Petter Waldow, petter.waldow@lyse.net, 476 24 543
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